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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ بُتُك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ,ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ «ةسردملا

 نم اًعساو اًفقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنّكمتملا

 راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو ٌحيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي «جمانربلا اذه يف ةّيساسألا تادرفملا

 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهَّذلا يف ىنعملا

 ىلإ ؛لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم «ةلحرم دعب ةلحرم

 ةياهن يف هنكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخ

 جمانرب ِهّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا
 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم

 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ." (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .” ([1 8 1[) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) رْسُيِب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)
 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .5
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 اناا م هَ هذه

 حو ت
 طولتبلا

 قاظُمريبلأ رونكدلا : ةّياكجلا َداعا

 قرار 0 ل انتنبل دوك فيفي
- 



 ايلا

 00 لح دحام ني تقي توك اكمال دحأ نأ 5 ا يفآلا

 | ثكتورةطولب طولبلا ةزجتم 0005 ْ 3

 .ِهِسأَر ىلع -قط

 4 بهذ ١ ذأ نأ ْنَسْحَألا !ٌطقشت طَقْسَت ٌءامَّسلا» :حاصو توكُنَك ٌوَصْوَص

 هع
 (.َكِلَملا ٌربخأل



 5 ل مل عقم
 م5

 .هتّوق لكب ضكرَي ٌعَرسأو
 :تّلاقو ْتَقاَقَق كد َجَدَجَد ال دل هنأ



 (؟ ضكْرَت كَل ام»
 - ه2 2 ل 2 60 -

 (.َكِلَمْلا ٌربخأل ٌبهاذ انأ !طَقْسَت ًءامَّسلا !ٍجَدَجَد اي آ»
0 

 (.اًضْيَأ انأ َبَمْدَأ نأ ْنَسْحَألا !ًريطَح ٌرْمَأ اذه» :َةلئاق جَدْجَد ْتَقاق
 للا ل ه-
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 ؛ ا <
 . :الياق حاصق

 نع



 و

 («؟ةياكحلا امو



 !طقشت الل لال ركل اد :الئاق توكنك ّوَص وص

 هلي 3 0 .َكِلَملا َريْخْنل ٍنابهاذ نحت 2

 يأ "0 تخألا اني لأ اذه 505 كيذلا حاص

 ) ل ك6



 َنوضُكْرَي وكوكو ِجّدْجَدو توكك ٌقلطْلا م
 :ء ' .َكِلَملا اوربخُيِل



 7 0 1 ا 3 0 2 031 هل 38

 َنوضُكرَي طَبطب اهثباو ةّطوُطَب ُهَطبلا مُهْنَأَر

5-4 (+ َ 

١1 

1 
2 



 «؟نوِضدلا مُكَلام»
7 

 ا :



 ءاكجتلالا ظطب اينو طووطم اك كان :اًلئاق توكُنَك ٌوُصْوَص

 «.َكِلَملا َربْخْنِل َنوبهاذ نحت دا

 نأ ُنَسْحَألا !ًريطَح ٌءِيَش اذه» :ًةلئاق ةطوَطَب ْتَطَبْطَب

 0 راتب 2

 ول

0 

 د 2 2#



 طَبطَبو ةطوطبو وكوكو ٍجَدْجَدو توكنَك ّقلَطنا اذكه

 1 ةضاكنلا | روش نوصكر



 ا ا ل 1
 :ةلئاق تقاقف .نوضكرَي وزيو ةّزَولا مُهَتَأَر



 (؟نوضك رت كل
 ع 0

 !ظَقْسَت ٌءامَّسلا ! وُزيو ايدآ» ؛الئاق توكتك وضد 2

 ) َكِلَملا َربْخْنِل ٌنوبهاذ ٌنْحَن

 انأ م َبَهْذَأ نأ ند !فطل ايد رتلافو وزير كنهت

2 
 «اهلأ

 .طقسَت َءامّسلا نأ َكِلَملا اوربْخُيِل َنوضُكرَي مهلك اوقّلَطْلا اذكهو

178 



 .نوضُكرَي شبح ٌيموُرلا كيّذل مهر 5 2 هيلا كلا ا د وسر

 :اًلئاق َرَكْرَكَف



2 

 (؟ةياكحلا ام»



 1ك فامعلا !ضّبَح اي هآ» اا 1

 (.َكِلَملا َربْخْنِل ًنوبهاذ ٌنحّنو

 "كح ةوقا اذه !تيطلاالا انو شبح ركزت
 2 هع

 )ا .اضيا انأ مُكَعَم 2 نأ لا









ال الئاق توكُتَك َّوَصْوَص
 ايقنت كسلا | فرم اي ف

 ) .كِلَملا َريخْنِل َنوبهاذ نحو

 «ةرخاس كا كا لاتْحُملا ُتَلْعَتلا ْمَسَنِبا

 0 :لاقر هايس
0 

 "هه





 ةطوطبو وكوكو ٍجَدْجَدو توكتُك ىْشَم اذكهو

 لا اب ا 00 0 ا
2 



 0 ا ها
 لنيل رت الو ةعؤ ثلا ل.
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 .شبحو دُزيوَو طب ا

 كك تاك ءامشلا نأ ادب كسلا ا لا ل 2
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 .ليج دعب اليج لافطألا تّدَعسَأ ةعئار ةّيملاع تاياكح ىلإ زاتمُم لَخدَم

 فيطُللا يولسألاو :قيفخلا عْجّشلا نم ريثكلابو 8 موب ةلفاح تاياكجح

 يف لافطألا ىلع ٍلاع ٍِتْوَصِب ًارقثل ةّيلاثم ٠ .مهّمامتها ْدْشَي دو .لافطألا هبي يذلا

 .مهيفنأب «تاونس " نع مهرمغ كيري. .خيدذلا لافطألا اهأرقيل أ «تاونس جل بع

 ةاحعا

 ميم مسا

 ةثالتشلاا رسال

 ةجّردتُملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ بتك

 انلاتلانل اكل اه اكل اذن

 ةلودتاد تل 0 لا ةبتككم م
 م1»0كلم.همد :تنرتنالا ىلع انعقوم عجار
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